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Jêsus Christ là ai? 
 

Who is Jesus Christ? 
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“Neân ta ñaõ baûo raèng 
caùc ngöôi seõ cheát trong toäi loãi mình, 

vì neáu caùc ngöôi chaúng tin 
ta laø Ñaáng haèng höõu, 

thì caùc ngöôi chaéc cheát trong toäi loãi mình.” 
Giæng 8:24 
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5. Jêsus Christ là ai?  
(Who is Jesus Christ?) 

 
 
 
 Có bÓn nhóm ngÜ©i nghï vŠ Chúa Jêsus Christ: (1)Chúa Jêsus Christ không có sÓng trong lÎch sº. 
Câu chuyŒn vŠ Chúa Jêsus Christ hoàn toàn chÌ là m¶t chuyŒn huyŠn thoåi mà thôi. (2)Chúa Jêsus 
Christ có sÓng trong lÎch sº, nhÜng không có dåy Çåo, không có làm phép lå, cÛng không có sÓng låi 
sau khi ch‰t.  (3)“Không quan hŒ” (It doesn’t matter); ho¥c là “không cÀn bi‰t” (I don’t care).  
(4)Hång ngÜ©i nhÜ chúng ta, là nh»ng ngÜ©i tin r¢ng, Ngài là ñÃng y nhÜ Kinh Thánh Çã vi‰t. 
 
 Hång ngÜ©i thÙ (3) thì tôi không nói Ç‰n, vì Çó là s¿ t¿ do l¿a ch†n cûa m‡i cá nhân, m¥c dù Çôi 
lúc s¿ không quan tâm Çó có th‹ làm håi cho ngÜ©i Çó (nh»ng ngÜ©i Çó tôi g†i là “ignorance”).  Còn 
hai hång ngÜ©i ÇÀu, thì câu hÕi cûa tôi là:  Cæn cÙ vào Çâu mà ÇÜa ra nh»ng k‰t luÆn nhÜ vÆy?  RÃt dÍ 
cho chúng ta nói nh»ng ÇiŠu Çó, nhÜng chúng ta có b¢ng chÙng gì Ç‹ ÇÜa Ç‰n nh»ng s¿ k‰t luÆn Çó?  
PhÀn l§n nh»ng ngÜ©i Çó chÜa tra xét, chÜa tìm hi‹u quy‹n Kinh Thánh, thì Çã k‰t luÆn r¢ng, Kinh 
Thánh  là chuyŒn bÎa Ç¥t, chuyŒn huyŠn thoåi, hay là chÌ nhÜ m¶t quy‹n sách tôn giáo mà thôi.  PhÀn 
dÜ§i Çây tôi xin ÇÜa ra nh»ng b¢ng chÙng, tåi såo nh»ng ngÜ©i CÖ-ÇÓc tin r¢ng, Chúa Jêsus Christ là 
ñÃng y nhÜ Kinh Thánh nói Ç‰n. 
 
 TrÜ§c h‰t tôi muÓn trình bày m¶t s¿ mâu thuÄn mà có nhiŠu ngÜ©i thÜ©ng vÃp phäi, Çó là nh»ng 
ngÜ©i cho Chúa Jêsus là m¶t giáo sÜ giÕi, hay là m¶t thÀy dåy Çåo hay.  N‰u chúng ta suy nghï kÏ, thì 
chúng ta së thÃy r¢ng, nh»ng ngÜ©i cho Chúa Jêsus là m¶t thÀy dåy Çåo hay, thì Çã t¿ mâu thuÄn rÒi.  
Chúa Jêsus chÌ có th‹ là m¶t trong ba hång ngÜ©i mà thôi: (1)Ngài là m¶t ngÜ©i nói dÓi Ç‹ gåt ngÜ©i 
ta.  (2)N‰u Ngài không phäi là kÈ nói dÓi, thì Ngài là ngÜ©i Çiên khùng hay mÃt trí.  (3)N‰u Ngài 
không phäi là kÈ nói dÓi và cÛng không phäi là kÈ Çiên khùng, thì Ngài là ñÙc Chúa Tr©i. 

1.  N‰u Chúa Jêsus không phäi là ñÙc Chúa Tr©i và cÛng không phäi là ngÜ©i Çiên khùng, thì 
tåi sao Ngài låi cho mình là ñÙc Chúa Tr©i Çã gåt nh»ng ngÜ©i theo Ngài lúc th©i bÃy gi©, 
hàng triŒu ngÜ©i tØ th‰ k› nÀy qua th‰ k› khác cÛng Çã tin Ngài là ñÙc Chúa Tr©i và Çã có 
nhiŠu ngÜ©i ch‰t vì Ngài n»a.  Cho nên chúng ta thÃy n‰u Ngài không phäi là ñÙc Chúa 
Tr©i, cÛng không phäi là ngÜ©i Çiên khùng, thì Ngài là kÈ nói dÓi và làm håi nhiŠu ngÜ©i 
nhÃt tØ khi có nhân loåi. 

2.  N‰u Chúa Jêsus không phäi là ñÙc Chúa Tr©i, cÛng không phäi là ngÜ©i nói dÓi, thì Ngài 
là kÈ Çiên khùng. ChÌ có ngÜ©i Çiên khùng m§i cho mình là ñÙc Chúa Tr©i. 

3.  N‰u Chúa Jêsus không phäi là ngÜ©i nói dÓi và cÛng không phäi là ngÜ©i Çiên khùng, thì 
Ngài là ñÙc Chúa Tr©i. Ngài cho mình là ñÙc Chúa Tr©i, và Ngài cÛng Çã chÙng minh 
ÇÜ®c ÇiŠu Çó. 

 
 Qua ba ÇiŠu Çó chúng ta không th‹ nói r¢ng, Chúa Jêsus là m¶t giáo sÜ giÕi hay là m¶t thÀy dåy 
Çåo hay ÇÜ®c.  M¶t ngÜ©i xÜng mình là ñÙc Chúa Tr©i thì không th‹ nào là m¶t thÀy dåy Çåo hay 
ÇÜ®c. 
 
 DÜ§i Çây là ba ÇiŠu mà chúng ta có th‹ tin r¢ng Chúa Jêsus là ñÙc Chúa Tr©i:  (1)Chúng ta ÇÜa ra 
nh»ng b¢ng chÙng là quy‹n sách Kinh Thánh Tân Ð§c rÃt Çáng ÇÜ®c tin cÆy.  (2)Chúng ta dùng lÎch 
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sº Ç‹ chÙng minh là nh»ng ngÜ©i vi‰t Kinh Thánh Tân Ð§c là nh»ng ngÜ©i m¡t thÃy tai nghe nh»ng 
gì mà h† vi‰t.  (3)Chúa Jêsus Christ là ñÙc Chúa Tr©i. 
  

(1). TrÜ§c nhÃt chúng ta có th‹ chÙng minh ÇÜ®c r¢ng, nh»ng bän Kinh Thánh Tân Ð§c 
ÇÜ®c Çáng tin cÆy. 

Bän John Rylands ÇÜ®c vi‰t vào khoäng næm 125 A.D. ho¥c s§m hÖn. 
Bän Bodmer Papyrus ÇÜ®c vi‰t vào khoäng næm 150-225 A.D. 
Bän Chester Beatty Papyri ÇÜ®c vi‰t vào khoäng næm 250 A.D. 
Bän Codex Vaticanus ÇÜ®c vi‰t vào khoäng næm 325-350 A.D.  (gÒm tr†n sách Tân 
Ð§c, và tr†n bän Bäy MÜÖi - Septuagint) 
Bän Codex Sinaiticus ÇÜ®c vi‰t vào khoäng næm 340 A.D.  (gÒm tr†n sách Tân Ð§c; 
và phÀn n»a C¿u Ð§c) 
Bän Codex Ephraemi Rescriptus ÇÜ®c vi‰t vào khoäng næm 350 A.D.  (gÒm có m¶t 
phÀn sách C¿u Ð§c và hÀu h‰t sách Tân Ð§c) 
Bän Codex Alexandrinus ÇÜ®c vi‰t vào khoäng 450 A.D.  (gÒm cä sách Kinh Thánh, 
chÌ thi‰u m¶t phÀn nhÕ thôi) 
Bän Codex Bezae ÇÜ®c vi‰t vào khoäng næm 450-550 A.D. (gÒm có bÓn sách Phúc 
Âm, sách Công-vø, và m¶t phÀn sách III-Giæng; bän nÀy ÇÜ®c vi‰t trong ti‰ng Hylåp 
và Latin) 
HiŒn nay chúng ta có khoäng hÖn 5,300 bän sách Kinh-thánh Tân-Ü§c trong ti‰ng Hy-

låp.  Nh»ng bän Kinh Thánh Tân Ð§c trên chÙng minh s¿ chính xác tØ lúc các tác giä 
cÀm bút vi‰t xuÓng cho Ç‰n nay không hŠ sai låc, không thi‰u, không hÖn.  (Xin xem 
thêm phÀn [Manuscripts] cûa câu hÕi: Làm th‰ nào Ç‹ bi‰t Kinh Thánh là l©i cûa ñÙc 
Chúa Tr©i?) 

 

(2). Kinh Thánh Tân Ð§c không phäi chÌ là m¶t quy‹n sách nói vŠ tôn giáo mà thôi, 
nhÜng cÛng là quy‹n sách vŠ lÎch sº n»a. Nh»ng ngÜ©i vi‰t Kinh Thánh Tân Ð§c là nh»ng 
ngÜ©i tai nghe m¡t thÃy và chÙng ki‰n nh»ng sº kiŒn Çã xäy ra trong lÎch sº mà cÄn thÆn 
vi‰t xuÓng. Tôi xin hÕi quí vÎ làm sao bi‰t vÎ T°ng ThÓng ÇÀu tiên cûa nÜ§c MÏ là George 
Washington, sanh vào ngày 22, tháng 2, næm 1732, lÃy bà quä phø Martha Dandridge 
Custis vào ngày 6, tháng 1, næm 1759, ÇÜ®c Ç¡c cº t°ng thÓng lÀn ÇÀu vào næm 1788, lÀn 
thÙ nhì vào næm 1792 và qua Ç©i vào ngày 14, tháng 12, næm 1799.  Sª dï chúng ta bi‰t 
nh»ng ÇiŠu nÀy là vì có ngÜ©i thÃy và nghe, hay chÙng ki‰n nh»ng viŒc Çã xãy ra rÒi vi‰t 
xuÓng hay không?  ñÓi v§i Kinh Thánh Tân Ð§c cÛng vÆy, nh»ng ngÜ©i nÀy là nh»ng 
ngÜ©i chÙng ki‰n m†i viŒc rÒi chép xuÓng. 

Nh»ng câu chuyŒn k‹ låi tØng chi ti‰t nhÜ vÆy rÃt Çúng v§i lÎch sº, chÙng tÕ r¢ng ngÜ©i 
k‹ låi bi‰t rÃt chính xác vŠ s¿ mình nói và vi‰t.  Nh»ng chuyŒn xäy ra trong Kinh Thánh Tân 
Ð§c vŠ Chúa Jêsus b¡t ÇÀu truyŠn Çi trong th©i kÿ cûa nh»ng ngÜ©i sÓng cùng th©i kÿ v§i 
Ngài.  Nh»ng ngÜ©i nÀy ÇÜÖng nhiên có th‹ chÃp nhÆn hay bác bÕ nh»ng chuyŒn mà các 
ngÜ©i vi‰t Çã ÇÜa ra. 

Trong s¿ bênh v¿c phúc âm, không nh»ng h† chÌ nói r¢ng: “Hãy xem, chúng tôi thÃy nhÜ 
vÀy”, hay là “Chúng tôi Çã nghe ÇŠu Çó”, nhÜng hÖn n»a h† månh më tuyên bÓ lÆp trÜ©ng 
cûa mình trÜ§c m¥t nh»ng ngÜ©i chÌ trích và b¡t b§ h† và nói r¢ng: “Quí vÎ cÛng bi‰t vŠ 
nh»ng ÇiŠu nÀy... Quí vÎ Çã thÃy nh»ng viŒc Çó; quí vÎ và chính bän thân quí vÎ bi‰t vŠ s¿ 
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Ãy.”  M¶t ngÜ©i rÃt phäi cÄn thÆn khi nói nh»ng ÇiŠu này, vì n‰u ngÜ©i Çó nói không Çúng 
vŠ chi ti‰t, thì së bÎ ngÜ©i ÇÓi diŒn mình chÓng låi ngay.  H† bi‰t và tin ch¡c nh»ng viŒc nÀy 
Çã xäy ra, Ç‰n n°i h† Çã s¤n sàng chÎu ch‰t vì nh»ng ÇiŠu mình tin. 

HÖn n»a nh»ng ngÜ©i ª th‰ k› thÙ nhÃt và nhì cÛng nói Ç‰n vŠ nh»ng viŒc xäy ra trong 
Kinh Thánh Tân Ð§c.  Ch£ng hån nhÜ: Josephus (sº gia Dothái 37-100 A.D.).  Tacitus (sº 
gia Lamã 55-120 A.D.).  Pliny the Younger (quan thÓng ÇÓc Lamã 62-113 A.D.).  Suetonius 
(sº gia Lamã 69-140 A.D.).  Lá thÖ cûa Mara Bar-Serapion (lá thÖ cûa ngÜ©i cha gªi cho 
con ª trong tù 73 A.D.).  K‹ cä sách vª Talmud (sách giäi Kinh cûa ngÜ©i Dothái Mishnah 
& Gemara vŠ 5 sách LuÆt pháp cûa Môise 200-500 A.D.).  M¥c dù m¶t sÓ ngÜ©i nÀy có chÌ 
trích, b¡t b§.  H† không tin Chúa Jêsus Christ là ñÙc Chúa Tr©i, nhÜng h† cÛng không có 
b¢ng chÙng cø th‹ Ç‹ bác bÕ (h† chÓng låi nhÜng không biŒn bác ÇÜ®c - resist but not refute) 
nh»ng viŒc Çã xäy ra trong th©i bÃy gi©.   

Nh»ng ngÜ©i vi‰t Kinh Thánh Tân Ð§c không sai lÀm.  B¢ng chÙng là Kinh Thánh Tân 
Ð§c có nói chính xác vŠ 32 quÓc gia, 54 thành phÓ, 9 hòn Çäo, và tên cûa nhiŠu vÎ vua và 
nh»ng ngÜ©i lãnh Çåo cûa các nÜ§c th©i bÃy gi©.  HÖn n»a không ai chÎu ch‰t vì nói láo cä, 
nh»ng ngÜ©i chép Kinh Thánh Tân Ð§c là nh»ng ngÜ©i bi‰t chính xác và tÕ tÜ©ng nh»ng 
ÇiŠu mà h† chép xuÓng, cho nên h† s¤n sàng chÎu ch‰t vì nó.  Chính vì nh»ng lš do Çó, mà 
chúng ta có th‹ nói r¢ng, nh»ng l©i vi‰t trong Kinh Thánh Tân Ð§c Çã xäy ra Çúng thÆt nhÜ 
vÆy và Kinh Thánh Tân Ð§c Çáng ÇÜ®c tin cÆy.  (Xin xem thêm phÀn ÇÀu cûa câu hÕi: Làm 
th‰ nào Ç‹ bi‰t Kinh Thánh là l©i cûa ñÙc Chúa Tr©i?) 

 
  (3). Chúa Jêsus Christ là ñÙc Chúa Tr©i. 

A.  Chúa Jêsus cho mình là ñÙc Giêhôva (XuÃt.3:14; Giæng.8:58-59; 10:31-33).  ñÃng 
chæn chiên (Thithiên.23:1; Giæng.10:11).  ñÃng ÇÜ®c làm vinh hi‹n (Êsai.42:8; 
Giæng.17:5).  Là ánh sáng (Thithiên.27:1; Giæng.8:12).  ñÃng có quyŠn tha t¶i 
(Êsai.43:25; Mác.2:5-7).  ñÃng Anpha và Ômêga, ÇÀu tiên và cuÓi cùng 
(Êsai.43:10-11; 44:6; Khäi.1:8,17-18; 22:13,16,20). 

B.  Chúa Jêsus cho mình là ñÃng XÙc DÀu (ñaniên.9:24-25; Giæng.4:25-26; 
Mác.8:27-29; 14:60-64).   

C.  Chúa Jêsus ban ÇiŠu ræn cÛng nhÜ ñÙc Chúa Tr©i (MathiÖ.5:21-22; 28:18-19; 
Giæng.13:24).  L©i Chúa Jêsus nhÜ l©i ñÙc Chúa Tr©i (Êsai.40:8; MathiÖ.5:18; 
24:35). 

D.  Chúa Jêsus chÃp nhÆn s¿ th© låy cûa loài ngÜ©i (MathiÖ.14:33; 15:25; 28:9,17; 
Lk.24:52). 

E.  Chúa Jêsus Çã làm khoäng 35 phép lå Ç‹ chÙng minh mình có quyŠn næng trên 
bÎnh tÆt, trên thiên nhiên và trên s¿ ch‰t. 

F.  Chúa Jêsus Çã Ùng nghiŒm trên 50 l©i tiên tri (xin xem phÀn Prophecy cûa câu hÕi: 
Làm th‹ nào Ç‹ bi‰t Kinh Thánh là l©i cûa ñÙc Chúa Tr©i?) 

G.  Chúa Jêsus Çã ch‰t và sau ba ngày Ngài Çã sÓng låi (xin xem câu hÕi: Chúa Jêsus 
có thÆt s¿ sÓng låi không?). 

 
Còn nhiŠu ÇiŠu n»a nhÜng bao nhiêu Çó cÛng Çû b¢ng chÙng cho chúng ta tin r¢ng, Chúa Jêsus là 

ñÙc Chúa Tr©i. 


